1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE
PESSOAL PARA 2021

ABRIL DE 2021

NOTA EXPLICATIVA
ENQUADRAMENTO LEGAL
A Lei n.º 75.º-B/2020, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2021, através
do seu artigo 24.º vem consagrar as condições para atribuição do suplemento remuneratório de penosidade
e insalubridade a trabalhadores na carreira geral de assistente operacional no que respeita às áreas de
recolha e tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos
procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas, quando haja
comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um
risco potencial agravado de degradação do estado de saúde.
Nessa sequência, e após parecer da equipa de Segurança e Higiene no Trabalho foi considerado que, apenas
os assistentes operacionais que exercem funções relacionadas com inumações, exumações, trasladações,
abertura e aterro de sepulturas, reúnem condições para que lhes seja atribuído o subsídio em questão.
Assim, e de forma a dar cumprimento ao disposto no n.º 4 do artigo 24.º da Lei n.º 75.º-B/2020, de 30 de
dezembro, foi necessário proceder à presente alteração ao Mapa de Pessoal e Plano de Recrutamento
aprovados para o ano 2021, na parte que diz respeito à Divisão de Ambiente, sendo que neste último foi
previsto um posto de trabalho a ocupar, por recurso à figura de mobilidade, para regularização da situação
de um trabalhador integrado na carreira de Marinheiro Tráfego Fluvial (carreira não revista).
À semelhança do que sucede para o Mapa de Pessoal, é da competência da Assembleia Municipal a
aprovação do documento em apreço, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 29.º da LTFP, em anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.
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ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL

Cargos/
Carreiras/
Categorias

Área de
formação
académica
e/ou
profissional

Postos de Trabalho
Ocupados
Área Funcional

Atribuições/Atividades

Competências
CTTI

Outros
Com.
Serv.

Acordo
Cedên.
Int.
Público

Cativos

Previsionais

Total de
Postos
de
Trabalho
Previstos

DIVISÃO DE AMBIENTE

Chefe de Divisão Licenciatura em
Intermédia de
Engenharia do
Ambiente
2.º Grau
Ambiente

Assistente
Operacional

Marinheiro de
Tráfego Fluvial

Escolaridade
Obrigatória

Escolaridade
Obrigatória

Escolaridade
Obrigatória

1

4

Ambiente

Funções de natureza executiva de
aplicação de métodos e processos,
com base em diretivas definidas e
instruções gerais, de grau médio de
complexidade nas áreas de atuação
da unidade orgânica onde se
encontram integrados nomeadamente,
atendimento, apoio administrativo,
expediente e arquivo.

Realização e orientação para
resultados; Responsabilidade e
compromisso com o serviço;
Organização e método de trabalho;
Comunicação oral e escrita; Adaptação
e melhoria continua; Conhecimentos
especializados e experiência.

2

1

3

Ambiente

Funções de natureza executiva, de
carácter manual ou mecânico,
enquadradas em diretivas definidas
na área de atuação da unidade
orgânica onde estão inseridos
executando tarefas de apoio
indispensáveis ao funcionamento dos
serviços, podendo comportar esforço
físico, nomeadamente; Realização de
inumações, exumações, trasladações,
abertura e aterro de sepulturas, atos
fúnebres, limpeza do cemitério, rega
dos espaços verdes e corte de ervas.

Realização e orientação para
resultados; Responsabilidade e
compromisso com o serviço;
Organização e método de trabalho;
Comunicação oral e escrita;
Otimização de recursos;
Conhecimentos especializados e
experiência.

3

1

4

Ambiente

Funções de natureza executiva, de
carácter manual ou mecânico,
enquadradas em directivas definidas
na área de atuação da unidade
orgânica onde está inserido
executando tarefas de apoio
indispensáveis ao funcionamento dos
serviços, podendo comportar esforço
físico, nomeadamente, vigilância e
manutenção de Parque de Lazer;
limpeza de espaços, manutenção de
espaços verdes e corte de ervas.

Realização e orientação para
resultados; Responsabilidade e
compromisso com o serviço;
Organização e método de trabalho;
Comunicação oral e escrita;
Otimização de recursos;
Conhecimentos especializados e
experiência.

1

1

Ambiente

Funções de natureza executiva, de
carácter manual ou mecânico,
enquadradas em diretivas definidas
na área de atuação da unidade
orgânica onde está inserido
executando tarefas de apoio
indispensáveis ao funcionamento dos
serviços, podendo comportar esforço
físico.

Realização e orientação para
resultados; Responsabilidade e
compromisso com o serviço;
Organização e método de trabalho;
Comunicação oral e escrita;
Otimização de recursos;
Conhecimentos especializados e
experiência.

Licenciatura em
Turismo

Assistente
Operacional

1

Orientação para resultados; Iniciativa
e autonomia; Planeamento e
organização; Responsabilidade e
compromisso com o serviço;
Comunicação oral e escrita;
Conhecimentos especializados e
experiência.

Técnico
Superior

12.º ano de
escolaridade

1

Funções consultivas, de estudo,
planeamento, programação, avaliação
e aplicação de métodos e processos de
natureza técnica, que fundamentam e
preparam a decisão, na área de
atuação da unidade orgânica que
integra, nomeadamente, na área de
proteção do ambiente, da gestão de
áreas portuárias e de áreas balneares,
gestão de manutenção dos verdes e
limpeza urbana; apresentação de
procedimentos concursais no âmbito
da contratação pública.

Licenciatura
Engenharia do
Ambiente

Assistente
Técnico

Organizar as atividades da divisão;
Distribuir, orientar e controlar a
execução e qualidade técnica do
trabalho produzido, assegurando a
Planeamento e organização;
gestão dos trabalhadores integrados
Otimização de recursos; Liderança e
na divisão e a prossecução das
gestão de pessoas; Decisão.
atribuições previstas na Estrutura
Flexível dos Serviços do Municipio de
Tavira e constante do Regulamento de
Organização dos Serviços Municipais.

SUBTOTAL

3

1

1

1

10

1

0

0

0

5

0

15
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ALTERAÇÃO AO PLANO DE RECRUTAMENTO
Tipologia de
Procedimento
Concursal*

Carreira

Habilitações
académicas

Serviço onde irá
desempenhar
funções

Perfil/competências

DAM

Funções consultivas, de estudo, planeamento,
programação, avaliação e aplicação de métodos
e processos de natureza técnica, que
fundamentam e preparam a decisão, na área de
atuação da unidade orgânica que integra,
nomeadamente, na área de proteção do
ambiente, da gestão de áreas portuárias e de
áreas balneares, gestão da manutenção dos
verdes e limpeza urbana; Apresentação de
procedimentos concursais no âmbito da
contratação pública.

Orientação para resultados; Iniciativa e
autonomia; Planeamento e organização;
Responsabilidade e compromisso com o serviço;
Comunicação oral e escrita; Conhecimentos
especializados e experiência.

1

DAM

Funções de natureza executiva de aplicação de
métodos e processos, com base em diretivas
definidas e instruções gerais, de grau médio de
complexidade nas áreas de atuação da unidade
orgânica onde se encontra integrado
nomeadamente, atendimento, apoio
administrativo, expediente e arquivo.

Realização e orientação para resultados;
Responsabilidade e compromisso com o serviço;
Organização e método de trabalho; Comunicação
oral e escrita; Adaptação e melhoria continua;
Conhecimentos especializados e experiência.

1

DAM

Funções de natureza executiva, de carácter
manual ou mecânico, enquadradas em directivas
definidas na área de atuação da unidade
orgânica onde está inserido executando tarefas
de apoio indispensáveis ao funcionamento dos
serviços, podendo comportar esforço físico,
nomeadamente, vigilância e manutenção de
Parque de Lazer; limpeza de espaços, manutenção
de espaços verdes e corte de ervas.

Realização e orientação para resultados;
Responsabilidade e compromisso com o serviço;
Organização e método de trabalho; Comunicação
oral e escrita; Otimização de recursos;
Conhecimentos especializados e experiência.

1

DAM

Funções de natureza executiva, de carácter
manual ou mecânico, enquadradas em directivas
definidas na área de atuação da unidade
orgânica onde está inserido executando tarefas
de apoio indispensáveis ao funcionamento dos
serviços, podendo comportar esforço físico,
nomeadamente, realização de inumações,
exumações, trasladações, abertura e aterro de
sepulturas, atos fúnebres, limpeza do cemitério,
rega dos espaços verdes e corte de ervas.

Realização e orientação para resultados;
Responsabilidade e compromisso com o serviço;
Organização e método de trabalho; Comunicação
oral e escrita; Otimização de recursos;
Conhecimentos especializados e experiência.

1

Funções a desempenhar

N.º de postos
de trabalho a
preencher

DIVISÃO DE AMBIENTE

A1

A1

A1

A3

Técnico superior

4

Licenciatura em
Eng.ª do Ambiente

Assistente técnico 12.º ano

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Escolariadade
Obrigatória

Escolariadade
Obrigatória

(a) Todos os postos de trabalho que venham a vagar em 2021, por motivo de falecimento, aposentação, rescisão e licença sem vencimento, podem ser preenchidos por
candidatos sem vínculo à Função Pública
(*) Legenda:
A1 - Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e destinados a indivíduos, com ou sem vínculo de emprego público
A2 - Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e destinados a indivíduos com vínculo de emprego público
A3 - Procedimento por mobilidade
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